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DOMINGO, 2 DE NOVEMBRO DE 1975 

Nosso Primeiro Salão de Arte 
Todos os artistas ribsirãopretanos estão convidados a 
participar dessa "bienal ribeirãopreiana". Às inscrições 
para o SARP (Salão de Àrie de Ribeirão Preto) abrem-se -

amanhã, ao meio-dia. 

Abrem-se amanhã as inscrições para o l .o 
Salão de Arte cie Ribeirão Prato (SARP), orga-
nizado pela Prefeitura Municipal e cacrdenado 
p r Antcn :o Pallccci, d i r e o r do Departamento 
de Cultura do Município. 0'ã trabalhos, nas ca-
tegorias Escultura, Pintura, Desenho e Gravura 
concorrerão a prêrrjcs e poderão ser adquiridos 
pela Prefeitura N jnicipal. As inscrições, que de-
verão ser feitas no Teatro A/unic'pal, das 12 às 
18:30 hs, encerram-se no dia 23 de novembro. O 
SARP será oficialmente aberto no' dia 10 de da-
zemíbrc; a 23 de dezembro serão entregues cs 
prêmjes atribuídos per um júri formado princi-
palmente per críticos da Asscciação Paulista de 
Crticos de A r te e no dia 31, último dia. do ano, 
será encerrado. 

Várias cidades participarão da mpstra. Já 
e?.*ão confirmadas as presenças de artistas de 
Rir- de Janeiro, São Paulo, Camo :nas, Santos, 
Santo Andr?, etc. Para a realização do Salão se-
rão construídos galp~es especiais ao lado do Tea-
tro fvinicipal, no AVrro de São Bento. O Cine 
Foto Clube, que está completando 25 an>"s cte 
existência, terá uma área de 100 metros quadra-
das a m?str^r seus trabalhes. Segundo Anto-
nio Palloc v, o Salão será umn das muitas reali-
zações c'- I" r.pr ' tarr :irl'o errj dezembro, já que 
rtTJÍtas outras estãe prcgrarevsda*. Este é o regu-
lamento comraleto de nossa "primeira bienal": 

O Salão de Arte de Ri-
beirão Preto — SARP - -
Instituído pela Lei Muni-
cipal de 3 de dezembro de 
1974, será promovido pelo 
Departamento de Cultura, 
da. Secretaria, de Educa-
ção, Saúde e Bem-Fstar 
Eccial da Prefeitura Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, 
consistindo na exposição 
Í3 trabalhos no campo 
-das artes plásticas, tendo 
per finalidade a reunião e 
valorização de trabalhos 
r'presentativos da arte 
contemporânea, em suas 
mais expressivas manifes-
tações, bem como a edu-
cação artística da coletivi-
dade e o desenvolvimento 
das artes no Brasil. 

O Sarp será promovido 
anualmente e sua organi-
zação caberá a uma Co-
missão a ser designada 
pelo Prefeito Municipal e 
que contará com a super-
visão e apoio do Departa-
mento de Cultura do Mu-
nicipio. A realização do 
Barp deverá nos exercícios 

vindouros, coincidir <:>rn 
a realização dos festejos 
anuais pelo aniversário da 
cidade, em cujo calendá-
rio deverá ser incluído. 

A Comissão Organizada-
da do S a r- p esignará 
e c o n v o c a r á um 
juri para s e l e ç ã o 
das obras apresentadas 
para exposição, premiação 
das obras e para indiea-
içãoí dentre as obras pre-
miadas, das que poderác. 
ser adquiridas pelo Muni-
cípio, bem oomo a fixação 
dos valores para a aquisi-
eao. 

O Juri também convida-
rá, indiretamente, para ex 
porem no SARP, artistas 
cie reconhecidos méritos, 
residentes ro País, cujos 
trabalhos não serão sub 
metidos à seleção prévia 

INSCRIÇÕES PARA O 
SARP 
Os artistas conorrent?s 

deverão preencher fichas 
áe inscrição fornecidas fie 
!a Comissão Organizadora, 
não podendo exceder de 

;inco o número de traba-
lhos inscrito:; em cada se • 
jão (cada um poderá ocu 
par 15 metros lineares). 

A inscrição será feita 
mediante recibo, entregue 
no ato ou remetido pela 
Empresa Brasileira de Cor 
T I O S e Telégrafos sob re-
gistro- As obras deverão 
ser remetidas ao "Teatro 
Municipal", Alto São Ben 
to, Ribeirão Preto, S.P., 
scomparhadas das fichas 
de inscrição, permitindo 
aos artistas residentes no 
Município, ou fora dele, 
entregarem seus trabalhos 
diretamente no Teatro Mu 
nicipal. 

As obras deverão ser en-
tregues rm perfeito esta-
í'o, convenientemente a-
presentadas para serem 
expostas < emolduradas, 
montadas em base, etc) 
eabendo ao remetente to-
da e qualquer responsabili 
'nde por danos e extra-
vies eventualmente sofri--
dos durante o transporte. 

Despesas com remessas 
das obras correrão por 
;onta üo artista concor-
rente, responsabilizando-
se a Prefeitura Municipal 
arenas pelas despesas re 
lativas à devolução dos tra 
o alhos. 

Não serão admitidos pa 
ra inscrições no SARP: re-
produções, exceto quando 
se tratar de gravura, seri-
grafia ou qualquer moda-
lidade técnica em que a 
rprodução seja a sua ca-
racterística: não serão a-
ceitos trabalhos sem iden-
tificação e obras de artis-
tas falecidos. Antes do tér 
mino do SARP, a 31 de de-
srmbro no será permitida 
i. retirada de trabalhos 
incritos-

PREMIAÇÕES 
O juri, composto por 3 

membros, dos quais dois 
serão indicados pela Co-

missão Organizadora e 1 
(hum), pelos artistas con-
eurrentes. 

O juri procederá ao exa 
mt e seleção dos trabalho» 
enviados, remetendo à Co-
missão Organizadora rela-
10rio circunstanciado das 
decisões adotadas, e deci-
dirá, num prazo de 14 
dias, a contar da inaugu-
lação do Salão, sobre a 
premiação dos trabalhos 
expostos, elaborando rela-
tório das decisões (assi-
iiado pelos membros) e 
estabelecendo valores pa-
ra eventuais aquisições. 

CATEGORIAS 
A premiação e aquisição, 

pederão concorrer as se-
ções: pintura, escultura, 
desenho e gravura. 

Será outorgado o "Prê-
mio Cidade de Ribeiro PTe 
co" ao melhor trabalhe ar 
cístico de cada categoria 
para cada categoria con-
corrente ficam estabeleci-
dos os seguintes limites de 
preços para eventual aqui-
sição de obras pelo Muni-
cípio : 

, O, - J >; • 6 
a) Seção de pintura e es 

cultura, até Cr$10 mil; b) 
Seção de desenho e gra-
vura, até Cr$ 5 mil. 

Não poderão concorrer a 
prêmios, nem poderão ter 
suas obras adquiridas pelo 
Município os artistas que 
integram a Comissão Or-
ganizadora ou o juri do 
áARP. No ato da inscri-
eáo se-rá facultado ao ar-
tista anexar uma foto de 
eada trabalho concorren-
te, em tamanho postal e 
papel brilhante, bem como 
nin retrato próprio, para 
fins de cobertura promo-
cional. A inscrição ou 
participação no SARP im 
plica na aceitação incon-
teste do presente regula-
mento'bem ccmo das de-
cisões soberanas e irreccr-
ríveis do Juri e Comissão 
Organizadora, 

Waldomiro de Deus, primitivista de fama 
internacional, poderá expor no SARP 

Waldomiro S a n f A n n a , que expõe no Black 
Stream é u m dos prováveis concorrentes do 

Sal\> de Arte 

Odiia iViesiriner, pintora e desenhista, poderá 
participar do SARP 

Edson Matt 'oli ( pintor, outro provável 
concorrente 

No 1'-' dia de exposição, na Praça 
dos ônibus, muita gente 

viu e comentou as fotos feitas pelos 
profissionais de jornal . Segundo 

Fernando Braga, u m dos 
expesiloirs, c om u m senso crítico e 

uma sensibilidade que deixaria 
muita gente "especializada" 

embasbacada. No texto-legenda de 
Fernando lira «a, uma sugestão: 

por que não transformar 
o local c m "galeria permanente"? 

O que pode representar culturalmente para uma cidade como 
Ribeirão Preto uma galeria de arte em praça pública? 

Esta pergunta pode ser respondida, ou ainda melhor, sentida, 
c o m a exposição dos Fotógrafos de Jornal na Praça Carlos Gomes, 
que, além de ser o local de maior movimento da cidade, pode ser 
freqüentado por u m público que não tem acesso às galerias tradi-
cionais — por receio de entrar em local sofisticado, ou por falta de 
tempo . 

O grande destaque nesta expôs :ção de fotografias na Praça dos 
ônibus, é para o povo que se mostrou interessado e participou dis-
cutindo a razão e a importância da? fotos expostas. 

Daí podermos dizer que não é o povo que é desinteressado da 
Arte: basta torná-la acessível. (Fernando B r a g a ) . 

Amêndola, fotógrafo e artista plástico, u m dos convocados . 

O SARP não conta 
com a presença do 
genial Salvador Dali, 
mas pode revelar 
talentos semelhantes. 

Wagner, um dos grandes talentos da pintura 
ribeirãopretana 


